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  Αθήνα: 18-1-2012 
  Αρ. Πρωτ: 61/5864 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. 
Σεράφη 60 και Λιοσίων 210 Τ.Κ. 10445, Αθήνα, τηλ. 2108399786, 2108399769 fax. 2108399800. Τα 
τεύχη διατίθενται από τη Δ/νση Σ.Ε.Ε. και Α.Ε/Υ.Π. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2108399786 & 
2108399769, κ. Σ. Δρακοπούλου, κ. Ε. Παπαδιαμαντοπούλου. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
li210u020@minagric.gr, li210u025@minagric.gr. 
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η ονομασία της σύμβασης είναι : Έλεγχος χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και 
υπογείων) σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών της Στερεάς Ελλάδας (Ν. Φθιώτιδας-Φωκίδας-
Βοιωτίας-Ευρυτανίας και Εύβοιας) και ο τόπος της παροχής οι Νομοί Φθιώτιδας-Φωκίδας-Βοιωτίας-
Ευρυτανίας και Εύβοιας. 
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και 
δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. 
Προεκτιμώμενη Αμοιβή: 1.463.414,63 € (χωρίς ΦΠΑ) 
Διάρκεια εκτέλεσης: (32) μήνες 
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
1) Όροι που αφορούν τη σύμβαση 
1.1) Απαιτούμενες Εγγυήσεις 
Εγγύηση συμμετοχής: 
Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από αυτόν, να 
συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή ύψους 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης της σύμβασης 
(χωρίς ΦΠΑ), και αντιστοιχεί στο ποσό των 73.170,73 ευρώ (€).Η εγγύηση πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της ισχύος της προσφοράς (έξι (6) μήνες), που ζητά 
η προκήρυξη, δηλαδή πρέπει να ισχύει για διακόσιες δέκα  (210) ημέρες. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης ανέρχεται στο 10% της συνολικής 
συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης υποβάλλεται από τον Ανάδοχο κατά την 
υπογραφή της Σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των τελικών παραδοτέων από την Α.Α. και ύστερα από την 
εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

1.2) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις 
διέπουν 
Το Έργο είναι ενταγμένο στο Μέτρο 1.2.5Α1 με τίτλο «Εγγειοβελτιωτικά Έργα» του Προγράμματος 
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10643/8-12-2009 Απόφαση 
Ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο. Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων, ΣΑΕ 081/8 και ενάριθμο κωδικό ΚΑ2009ΣΕ08180026.  
Η κατανομή της πληρωμής θα γίνει ως εξής: 

 Το εβδομήντα δύο τοις εκατό (72%) της συμβατικής αμοιβής με ΦΠΑ, θα καταβληθεί σε 
τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις μετά την έγκριση από την Α.Α αντίστοιχων παραδοτέων  

 Το υπόλοιπο είκοσι οχτώ τοις εκατό (28%) της συμβατικής αμοιβής με ΦΠΑ, θα πληρωθεί με 
την έγκριση του Οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου από την Α.Α. 

 Με την έναρξη ο Ανάδοχος δύναται να λάβει προκαταβολή ύψους δέκα πέντε τοις εκατό (15%) 
της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, έναντι καταβολής ισόποσου εγγυητικής επιστολής. Η 
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απόσβεση της προκαταβολής θα γίνεται τμηματικά με την παρακράτηση από κάθε μία από τις 
προαναφερθείσες πέντε (5) δόσεις ανάλογου ποσού της προαναφερόμενης προκαταβολής. 
Με τον ίδιο τρόπο αποδεσμεύεται και η εγγυητική επιστολή, με την πρόοδο απόσβεσης της 
προκαταβολής. Με την τελευταία πληρωμή επιστρέφεται και η τελευταία εγγυητική επιστολή 
της προκαταβολής. 

1.3) Νομική μορφή σύμπραξης 
Η σύμπραξη δεν υποχρεούται να έχει ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά.  
2) Προϋποθέσεις συμμετοχής 
2.1) Προσωπική κατάσταση διαγωνιζομένων  
Στο διαγωνισμό δύναται να συμμετέχουν: 
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών που: 

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)  

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 
(ΕΟΧ)  

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων 
Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την 
Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ.  

 είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. 

 έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – 
μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή 
συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή 
την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών 

 δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 3310/05 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 

Η ένωση προσώπων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα 
τα πρόσωπα που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με 
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση σε 
ποσοστό και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης. Με την υποβολή της 
προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. 

2.2) Δικαιολογητικά συμμετοχής: Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007.  
2.3) Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής :  
2.3.1) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα: Σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΠΔ 60/2007 
Οι προσφέροντες οφείλουν κατ΄ ελάχιστον να καταθέσουν δημοσιευμένους ισολογισμούς των 
τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων και κύκλο εργασιών των τελευταίων τριών (3) ετών 
μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου.   
2.3.2) Τεχνική ή και επαγγελματική ικανότητα: Σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΠΔ 60/2007  
Οι προσφέροντες θα πρέπει κατ  ́ελάχιστον να διαθέτουν: 
-Σχετικό τεχνικό εξοπλισμό – υποδομές,  για πρόσβαση στο δειγματοληπτικό δίκτυο, για επιτόπου 
μετρήσεις, για δειγματοληψίες στο νερό, για ασφαλή μεταφορά και χημική ανάλυση δειγμάτων καθώς 
και καταχώρηση των αποτελεσμάτων σε ψηφιακή βάση δεδομένων.  
-Πρότυπα  εξασφάλισης ποιότητας των εργαστηρίων και των μεθόδων ανάλυσης. 
-Κατάλογο των κυριότερων παρόμοιων έργων που υλοποίησαν κατά τη τελευταία πενταετία 
συνοδευόμενο από σχετικά αποδεικτικά έγγραφα 
-Προτεινόμενη στελέχωση της Ομάδας Έργου που θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον: 

 Γεωπόνο, δωδεκαετούς τουλάχιστον εμπειρίας σε παροχή υπηρεσιών σε θέματα αρδεύσεων 
με έμφαση στις επιμέρους μεθόδους άρδευσης καθώς και σε θέματα εδαφολογίας. 

 Γεωλόγο, δωδεκαετούς τουλάχιστον εμπειρίας σε εκπόνηση υδρογεωλογικών μελετών. 
 Περιβαλλοντολόγο οχταετούς τουλάχιστον εμπειρίας σε θέματα οικοτοξικότητας και 

διάδοσης ρύπων στη φύση και σε παροχή υπηρεσιών σε θέματα ρύπανσης υδάτινων 
σωμάτων. 

 Επιστήμονα Πληροφορικής τουλάχιστον τετραετούς εμπειρίας σε συστήματα 
πληροφορικής, γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα και σε εφαρμογές βάσεων 
δεδομένων. 
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ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία. 
2) Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  
3) Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: Μέχρι και την 
02/03/2012. 
4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Μέχρι και την 12/03/2012 και 
ώρα 14:00.  
5) Γλώσσα διαδικασίας: Ελληνική  
6) Ελάχιστη απαιτούμενη διάρκεια ισχύος προσφορών: 180 ημέρες 
7) Η ημερομηνία ανοίγματος των προσφορών είναι η  13/03/2012 και ώρα 11:00 και τόπος η έδρα της 
Δ/νσης Σ.Ε.Ε. & Α.Ε/Υ.Π., Σεράφη 60 & Λιοσίων 210 Αθήνα.  
ΤΜΗΜΑ V: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
1) Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στον εθνικό τύπο θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 
2) Διαδικασίες προσφυγής 
2.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Α.Α.: 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Δ/νση Σχεδιασμού Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Αξιοποίησης Εδαφουδατικών Πόρων 
Σεράφη 60 και Λιοσίων 210 Τ.Κ. 10445, Αθήνα 

2.2) Υποβολή προσφυγών: Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3886/10 (ΦΕΚ 173/Α/10). 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία 
Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε.  στις  16/01/2012. 
 
 
 

Τόπος:  Αθήνα  
Ημερομηνία…18/01/2012…… 

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης 
 
 
 

Φωτιάδου Μαρία 
 

ΑΔΑ: ΒΟΝΝΒ-2ΑΕ


